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V ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS LÍDERES  

2017 
 

O EVENTO 

O V Encontro Regional de Jovens Líderes é um evento de formação e debate 
dos assuntos que tangem a importância e participação juvenil para o Escotismo 
Catarinense. Destinado a todos os escoteiros de 18 a 26 anos (incompletos), 
sendo pioneiros, dirigentes ou escotistas, este espaço de debate surge no 
desenvolvimento pessoal de cada participante, como também, de grande 
importância para os Grupos Escoteiros, uma vez que o retorno ganho pelo jovem 
no evento influência diretamente nas suas atividades a nível local, objetivando 
uma melhor aplicação do Método Escoteiro. 

Neste ano debateremos itens de interesse de todos, como diversidade, liderança 
e os novos parâmetros da Rede de Jovens Líderes. Além do mais, contaremos 
com a presença de convidados para falar sobre a formação dentro do escotismo 
e ferramentas de planejamento no marketing. 

 

LOCAL E DATA 

O evento será realizado na Escola Municipal Dr. Ruben Roberto Schmidlin, em 
Joinville, nos dias 26 e 27 de agosto de 2017. A atividade iniciará às 08h00min 
de sábado, com término às 16h00min de domingo. 

O endereço do local é: R. Alexandre da Silva, nº42 - Morro do Meio, Joinville. 
Acesse o link do Google Maps aqui. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR  

Todos os escoteiros regularmente registrados na região de Santa Catarina no 

ano de 2017, e com idade entre 18 e 26 anos (incompletos), sendo escotistas, 

dirigentes ou pioneiros, podem participar do IV Encontro Regional de Jovens 

Líderes. Ressalta-se a importância de participação de pelo menos um 

representante de cada Grupo Escoteiro do Estado de Santa Catarina. 

   

INSCRIÇÕES E TAXAS 

https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Municipal+Dr.+Ruben+Roberto+Schmidlin/@-26.328274,-48.9065729,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8f069839f94daf3a!8m2!3d-26.328274!4d-48.9065729


 

A inscrição será toda realizada através do Meu SIGUE (Sigue Jovem), no site 

escoteiros.org.br até o dia 15 de agosto de 2017 com vencimento do boleto 

bancário para o dia 17 de agosto de 2017. 

 

A taxa de inscrição é no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a qual inclui 

alimentação e materiais para as atividades. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O participante receberá por e-mail alguns links e arquivos importantes para 

leitura prévia ao encontro, a fim de aprofundar os debates, e assim, podermos 

juntos construir uma maior participação juvenil nas tomadas de decisões da 

instituição. 

 

 

O QUE LEVAR  

O evento será acantonado, por isso, é necessário que cada participante (ou 

amigos) tragam seu material de acantonamento (como isolante térmico ou 

colchão inflável e saco de dormir). 

É necessário também que cada participante traga seu material de comida, como 
prato, talheres e copos. Estes NÃO serão disponibilizados no local do evento. 

Também aconselha-se que cada inscrito leve algum material para anotações, 
como blocos ou cadernos, canetas ou lápis. 
 
 

CONTATOS  

Qualquer dúvida ou esclarecimentos contate o Escritório Regional ou o Núcleo 
de Jovens Líderes – Santa Catarina: rededejovenssantacatarina@gmail.com; 
ou:  

Bruno Junglos – 47 99112-6263 
Camila Demeneck – 49 98836-2192  
Janaina Weirich – 47 98457-6098 
Jéssica Weirich – 47 98424-2631 
 

Para maiores informações sobre a Rede Nacional de Jovens Líderes, acesse: 
rededejovens.org.br 

mailto:rededejovenssantacatarina@gmail.com

